
Infosessie

De erfgoedpremie
via oproep



Historiek

December 2020
Definitieve beslissing van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van het 
Onroerenderfgoedbesluit

Zomer 2021
Lancering van de eerste oproepthema’s



Oproepen 2021-2022

7 thematische oproepen

uitzonderlijk 4 oproepen via relancemiddelen, 
met een andere timing



Relanceoproepen 2021-2022

Impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed
Herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken
Erfgoed en wonen
Erfgoed en toerisme

Timing:
Preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 november 2021
Beslissing preselectie uiterlijk op 1 maart 2022
Definitief dossier indienen tot uiterlijk 15 juli 2022
Beslissing definitief dossier uiterlijk op 1 december 2022



Reguliere oproepen 2021-2022

Kleine totaalprojecten
Hoogdringende dossiers
Restauratie van onderwijsgebouwen

Timing:
Preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 februari 2022
Beslissing preselectie uiterlijk op 1 juni 2022
Definitief dossier indienen tot uiterlijk 1 februari 2023
Beslissing definitief dossier uiterlijk op 1 juni 2023



Oproep impulsdossiers

Projecten die beschermde erfgoedsites een nieuwe economische 
invulling geven of de bestaande economische invulling 
opwaarderen

De economische invulling moet duurzaam zijn: aantonen in een 
realistisch businessplan

Projecten beogen optimale (her)bestemming, beheer en 
exploitatie, met respect voor erfgoedwaarden



Oproep impulsdossiers

Doelgroep: private ondernemers en (publieke) 
investeringsmaatschappijen

Maximale uitvoeringstermijn: 3 jaar 

1 miljoen euro < aanvaarde kostenraming ≤ 2,5 miljoen euro

Totaal budget: 5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/impulsdossiers-met-focus-op-
economische-invulling-van-erfgoed

https://www.onroerenderfgoed.be/impulsdossiers-met-focus-op-economische-invulling-van-erfgoed


Oproep herbestemming en structurele 
nevenbestemming van kerken

Projecten met focus op:
herinrichting van een volledig kerkgebouw voor een nieuw 
gebruik (onttrokken aan eredienst)
inrichting van een deel van het kerkgebouw voor een 
nieuw gebruik met duidelijke scheiding tussen de ruimte 
voor eredienst en de ruimte voor nieuw gebruik

Instandhoudings- en restauratiewerken nodig om de 
herbestemming en structurele nevenbestemming te verzekeren



Oproep herbestemming en structurele 
nevenbestemming van kerken

Geen specifieke doelgroep

Maximale uitvoeringstermijn: 3 jaar 

750.000 euro < aanvaarde kostenraming ≤ 2 miljoen euro

Totaal budget: 5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/herbestemming-en-structurele-
nevenbestemming-van-kerken

https://www.onroerenderfgoed.be/herbestemming-en-structurele-nevenbestemming-van-kerken


Oproep erfgoed en wonen
Projecten met focus op:

erfgoed met exclusieve woonfunctie
erfgoed waarin de woonfunctie primeert
erfgoed dat wordt herbestemd naar een exclusieve 
woonfunctie of waarin de woonfunctie primeert

Na restauratie voldoet de woning aan alle kwaliteitsvereisten 
(Vlaamse Codex Wonen)

Behoud en restauratie van de erfgoedkenmerken + garanderen 
van minimale veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten

Geen premie voor nieuwbouw, maar wel beoordeling van de 
architecturale kwaliteit en impact op de erfgoedwaarden



Oproep erfgoed en wonen

Doelgroep: beschermde goederen in eigendom van
een natuurlijk persoon
een kleinschalige vereniging of kleinschalige onderneming
een gemeente, welzijnsvereniging, sociale 
huisvestingsmaatschappij
een onderwijsinstelling bij studentenhuisvesting

Maximale uitvoeringstermijn: 3 jaar

200.000 euro < aanvaarde kostenraming ≤ 750.000 euro

Totaal budget: 7,5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoed-en-wonen

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoed-en-wonen


Oproep erfgoed en toerisme

Projecten met een toeristische finaliteit

Instandhoudings- en restauratiewerken nodig voor de 
bestemming,  herbestemming, of de optimalisatie van de 
ontsluiting



Oproep erfgoed en toerisme

Geen specifieke doelgroep

Maximale uitvoeringstermijn: 3 jaar

750.000 euro < aanvaarde kostenraming ≤ 2 miljoen euro

Totaal budget: 7,5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoed-en-toerisme

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoed-en-toerisme


Oproep kleine totaalprojecten

Kleine totaalprojecten zijn:
kleine totaalrestauraties
volwaardige deelfasen van een groter project                 
(bv. dakrestauratie, gevelrestauratie, binnenrestauratie …)



Oproep kleine totaalprojecten

Geen specifieke doelgroep

Maximale uitvoeringstermijn: 3 jaar

200.000 euro < aanvaarde kostenraming ≤ 750.000 euro

Totaal budget: 5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/kleine-totaalprojecten

https://www.onroerenderfgoed.be/kleine-totaalprojecten


Oproep hoogdringende dossiers

Projecten die door de staat van het erfgoed hoogdringend zijn

Aantoonbaar verlies aan erfgoedwaarden

Specifieke werken:
dakwerken
werken om de stabiliteit te verbeteren
werken die materiaaldegradatie tegengaan of vertragen

Geen verwaarlozing



Oproep hoogdringende dossiers

Geen specifieke doelgroep

Maximale uitvoeringstermijn: 3 jaar

250.000 euro < aanvaarde kostenraming ≤ 750.000 euro

Totaal budget: 5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/hoogdringende-dossiers

https://www.onroerenderfgoed.be/hoogdringende-dossiers


Oproep restauratie 
onderwijsgebouwen

Projecten voor beschermde onderwijsgebouwen die hun 
onderwijsfunctie behouden

Behoud en restauratie van de erfgoedkenmerken + duurzaam 
behoud van de onderwijsfunctie



Oproep restauratie 
onderwijsgebouwen

Doelgroep: beschermde onderwijsgebouwen, waaronder 
onderwijsinstellingen, internaten en centra voor 
leerlingenbegeleiding. 
Niet voor patrimonium van hogescholen en universiteiten

Maximale uitvoeringstermijn: 5 jaar

500.000 euro < aanvaarde kostenraming ≤ 1,5 miljoen euro

Totaal budget: 7,5 miljoen euro

https://www.onroerenderfgoed.be/restauratie-van-
onderwijsgebouwen

https://www.onroerenderfgoed.be/restauratie-van-onderwijsgebouwen


Procedure

1. Lancering van de oproep (uiterlijk op 1 oktober)
2. Indienen van een preselectiedossier
3. Beoordeling door de jury
4. Indienen van een definitief dossier
5. Premie en start van de werken



Hoe bereid ik me voor?

Past mijn dossier binnen het thema?
Voldoe ik aan de deelnemingsvoorwaarden?

Tijdig en volledig indienen
Thema, doelstelling en doelgroep
Maximale uitvoeringstermijn
Aanvaarde kostenraming binnen de vork van de oproep

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep


Welke werken komen in aanmerking?

Algemeen: werken in functie van het behoud van de 
erfgoedwaarden, zie ook de richtlijn betoelaagbaarheid 
https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie
Bijkomend voor specifieke oproepen:

Werken in functie van brandveiligheid, toegankelijkheid en 
energiebesparende maatregelen (oproep ‘Restauratie 
onderwijsgebouwen’)
Werken in functie van minimumvereisten woonkwaliteit 
(oproep ‘Erfgoed en wonen’)

Beperkingen bij oproep ‘Hoogdringende dossiers’:
Dakwerken
Werken om de stabiliteit te verbeteren
Werken die materiaaldegradatie tegengaan of vertragen

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie


Het preselectiedossier

Online formulier per oproep

Conceptnota
Welke werken plan ik? Wat is het concept?
Waarom past mijn dossier binnen het thema, de scope en de 
doelgroep?
Hoe sluit mijn concept aan bij de beoordelingscriteria?

Realistische kostenraming
Volledig ingevulde en ondertekende verklaring



Het preselectiedossier

Verplichte bijlages:
Businessplan (oproep Impulsdossiers)
Visie op invulling onderwijsgebouw (oproep Restauratie 
onderwijsgebouwen)
Onderhoudslogboek en motivatie hoogdringendheid (oproep 
Hoogdringende dossiers) 
https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek

Optionele bijlages in functie van het premiepercentage
Optionele bijlages: foto’s, plannen

TIP:
Bekijk de checklist voor je start met de aanvraag
We vragen geen ontbrekende documenten op!

https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek


Procedure na indiening

Screening van de deelnemingsvoorwaarden
Kennisgeving 
Beoordeling door een jury van experts
Beslissing door de minister
Kennisgeving 



Beoordeling door de jury

Gemengde jurysamenstelling
Beoordelingscriteria:

Kwaliteit van concept en visie
Kwaliteit van uitvoering
Maatschappelijke meerwaarde
Duurzame karakter
Voorbeeldfunctie van het project
Bijdrage aan innovatie binnen onroerenderfgoedzorg
Financiële en organisatorische haalbaarheid

Advies van de jury:
Beoordeling per dossier op basis van de criteria
Rangschikking van de dossiers



Berekening van de premie

Aanvaarde kostenraming = werken die in aanmerking komen 
voor de premie, exclusief btw
Premiebedrag = aanvaarde kostenraming x premiepercentage

Basispremiepercentage: 40%
Verhoogd premiepercentage: 60%
Aanvullende premies:

10% voor goed onderhoud
10% voor stichting of vereniging ifv herstel en beheer 
erfgoed

Ontsluitingswerken bij open erfgoed: 20%

https://www.onroerenderfgoed.be/premiepercentages

https://www.onroerenderfgoed.be/premiepercentages


Dossiers op de wachtlijst

Dossier vanop de wachtlijst kan meedoen met oproep, maar 
cumulverbod bij toekenning

Wachtlijst wordt jaarlijks afgebouwd
We nemen contact op bij duidelijkheid over toekenning premie
Dossiers op de wachtlijst worden afgewerkt volgens de oude 
premieregelgeving (ook nog meer- en bijwerken)



Vragen?

Vragen over de toelaatbaarheid van de werken? 
via je erfgoedconsulent 
of info@onroerenderfgoed.be of 02 533 16 50

Vragen over de oproepen zelf? 
via oproepen@onroerenderfgoed.be

Bespreek je dossier tijdig met je vergunningverlener en/of 
erkende onroerenderfgoedgemeente!

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep

https://www.youtube.com/watch?v=kp15et8MMKE

mailto:info@onroerenderfgoed.be
mailto:oproepen@onroerenderfgoed.be
https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep
https://www.youtube.com/watch?v=kp15et8MMKE

